Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 49.

pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2019

Vážení spoluobčané,
aprílové počasí naznačuje, že se již můžeme těšit na jarní dny, první silnější sluneční paprsky nás lákají na zahrádky, do přírody a na
výlety.
V prvních měsících roku, jako obvykle proběhly schůze všech spolků činných na území obce a musím konstatovat, že všechny
plánují zajímavé výlety a činnosti. Také kulturní komise obce vás pozve na zajímavé akce a tvoření. Největší letošní akcí bude jistě
Vzpomínková slavnost k stému výročí odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka, legionářů a padlých vojínů v 1. světové válce a
založení aleje Svobody v parku v Měchlupech. Na akci je připraven bohatý program, všichni jste srdečně zváni.
Jako již tradičně, jsme se připojili k celostátní akci „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. Všichni, kdo mají zájem se zapojit do
úklidu, najdou informace uvnitř Zpravodaje a na vývěskách v obcích. Jako každý rok odvezeme část černé skládky, tentokrát v Němčicích a v Měcholupech a uklidíme odpadky poházené v našem okolí. Pytle na odpad budou k dispozici na místech konání akce. Hlavní úklidový den je letos vyhlášen na 6.4. 2019. Odvoz odpadu zajistí obec. V měsíci květnu, také proběhne svoz nebezpečného odpadu
a sběr elektroodpadu, více informací najdete uvnitř Zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál s nadcházejícím jarem hodně krásných dní, radost, spokojenost a hlavně zdraví.
Miloslav KREUZER – starosta obce

Informace z jednání OZ
2. zasedání ZO Předslav konané dne 21.2.2019 v Makově:
Usnesení:
č. 27 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 1. zasedání ZO Předslav.
č. 28 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 36/2 podíl 1/9 o výměře cca 38 m², v k.ú. Makov u Předslavi,
v majetku Obce Předslav.
č. 29 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 879/1 o výměře cca 67 m², v k.ú. Třebíšov, část Hůrka, v majetku Obce Předslav.
č. 30 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem letního parketu v areálu Na Lískách v Makově na sezonu 2019, panu Romanu Raišlovi, Podsedky 395, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 64387259. Maximální počet akcí – taneční zábava 7x. Cena za pronájem na 1 akci 5 000 Kč + energie.
č. 31 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem pozemku p.č. 215/1 o výměře 2 630 m², v k.ú. Makov u Předslavi. Cena za pronájem 200,- Kč/rok, výpovědní lhůta 6 měsíců.
č. 32 – ZO projednalo a s c h v a l u j e prodej části pozemku p.č. 13/3 o výměře cca 10 m², v k.ú. Makov u Předslavi ve vlastnictví
Obce Předslav, za cenu 40 Kč/m² a náklady spojené s prodejem.
č. 33 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce sepsáním nové Smlouvy kupní na pozemek p.č.790/26 o výměře 19 m² v k.ú. Předslav, z důvodu formálních nepřesností ve smlouvě původní. Prodej pozemku byl schválen usnesením č. 140 z 15. zasedání ZO
Předslav ze dne 27.7.2005.
č. 34 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok 2019, při skladbě
ceny vodného: náklady + 5 Kč odvod do FRVK + 15% DPH takto. Vodovod Předslav-Měcholupy = 18,40 Kč včetně DPH,
vodovod Makov-Petrovičky = 18,40 Kč včetně DPH.
č. 35 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci pro stavbu multifunkční budovy
OÚ s firmou Adestik s.r.o. IČ: 25247069.
č. 36 – ZO projednalo a p o v ě ř u j e starostu obce k uzavření smlouvy na administraci dotace pro stavbu multifunkční budovy OÚ
s firmou DK PROJEKT IČ: 42838991.
č. 37 – ZO projednalo a s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR ČR 117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dílčí titul DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na dostavbu víceúčelového obecního
domu.
č. 38 – ZO projednalo a s c h v a l u j e navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Předslav na rok 2019 o hodnotu ročních odpisů dlouhodobého majetku v hodnotě 21 828,- Kč.
č. 39 – ZO projednalo a s c h v a l u j e Plán rozvoje Obce Předslav na roky 2019 – 2022.
č. 40 – ZO projednalo a s c h v a l u j e vytvoření návrhů obecních symbolů (vlajka + znak).
č. 41 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 13/2018, 1/2019
a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2 /2019.
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Informace obecního úřadu
Ukliďme svět, ukliďme Česko

Mobilní rozhlas v obci Předslav

Jako již tradičně, jsme se připojili k celostátní akci „Ukliďme
svět, Ukliďme Česko“. Všichni, kdo mají zájem se zapojit do
úklidu, mohou přijít na plánovaná místa zahájení úklidu, kde
domluvíme prostory na úklid, k dispozici budou pytle na odpad.
Plakáty o konání akce budou vyvěšeny na vývěskách v obcích.
Jako každý rok odvezeme část staré černé skládky, tentokrát
v Němčicích a v Měcholupech. Hlavní úklidový den je letos vyhlášen na 6. 4. 2019. Odvoz odpadu zajistí obec. Sejdeme se
v Předslavi u školy 5.4. v 17.00 hodin, v Němčicích u školy 5. 4.
v 17.00 hodin, v Měcholupech u budovy OÚ 6. 4. v 9.00 hodin a
v Makově u hospody 6. 4. v 9.00 hodin.

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o prvotním rozběhu moderní komunikace obce se svými občany prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Zmiňovali jsme se, že v posledním měsíci loňského roku bylo k této službě zaregistrováno jen
velmi málo našich spoluobčanů, neboť systém vyhrazený pro
obec Předslav evidoval celkem pouhých 66 registrací, což představovalo zhruba jen 10% celkového počtu místních obyvatel.
Odhaduje se, že proto aby tato služba mohla být využívána s plnou efektivitou, je nejvhodnější takový stav, kdy je do systému
zaregistrována alespoň jedna osoba z každé domácnosti. Optimální stav proto údajně nastává tehdy, kdy systém eviduje počet
registrací odpovídající zhruba 35% z celkového počtu místních
obyvatel. V současnosti tak můžeme konstatovat, že ačkoliv jsme
optimálního stavu ještě nedosáhli, přesto se počet zaregistrovaných utěšeně rozrůstá. Ke 22. březnu bylo do předslavského
mobilního rozhlasu zaregistrováno celkem již 121 uživatelů, což
činí zhruba 18,5% obyvatel.
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického
obecního rozhlasu, tato služba je přeci jen něco víc. Kombinuje
totiž možnost rozesílání e-mailů, zpráv do mobilních aplikací
„chytrých“ telefonů a klasických SMS zpráv, čímž umožňuje
přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Znamená to,
že důležitá zpráva Vás zastihne, ať už jste kdekoli.
Obrovskou výhodou Mobilního Rozhlasu navíc je, že neslouží
pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje
Vám také aktivně se na komunikaci podílet. Majitelé zmiňovaných „chytrých“ telefonů mají šanci nahlašovat problémy v obci,
jako je například nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes
aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí
systému Mobilní Rozhlas a její současná nová verze se jmenuje
„Zlepšeme Česko“. Skrze tuto aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající kontejnery, černou skládku
nebo vrak auta. Telefony které Vám použití aplikace umožňují
mají fotoaparát a GPS modul, takže společně s hlášením o problému se na obec dostane i fotodokumentace a přesné geolokační
údaje, což řešení problémů značně usnadní.
Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou
skrze Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit nebo zasílat podněty. S pomocí vzpomínané aplikace pak mohou jednoduše pomáhat i sousedům – třeba při hledání ztracených věcí, zatoulaných
zvířat nebo i pohřešovaných osob.

Svoz nebezpečného a elektro odpadu
V sobotu 11. května se v obvodu naší obce opět uskuteční tradiční sběr nebezpečných odpadů. Tentokrát budou už podruhé
provádět odebírání a odvoz tohoto odpadu pracovníci Pošumavské odpadové s.r.o. Její vozy se onen den dostaví na jednotlivá
sběrná místa dle následujícího harmonogramu: 8:00 – 8:25 Předslav u školy; 8:30 – 8:55 Předslav u hasičské zbrojnice; 9:00 –
9:25 Měcholupy u OÚ; 9:30 – 9:55 Makov u prodejny; 10:00 –
10:25 Petrovičky; 10:30 – 10:55 Třebíšov; 11:00 – 11:25 Němčice. Přijímány budou: léky všeho druhu včetně mastí a roztoků;
zbytky starých barev, obaly od nich a znečištěné plasty; Zářivky,
výbojky, všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií (včetně náplní); upotřebené motorové i kuchyňské oleje (v uzavřených nádobách); i pneumatiky z osobních automobilů. Tato služba je pro občany zdarma. Neodkládejte odpad na stanovištích,
ale vyčkejte na příjezd sběrných vozů.
Zároveň pak, obdobně jako v předchozích letech, proběhne
současně s touto akcí i sběr elektroodpadu, který v rámci projektu Recyklujte s hasiči organizuje sbor dobrovolných hasičů Předslav. potřebujete-li se tedy zbavit elektrospotřebiče, který Vám
již dosloužil, ať už se jedná o ledničku, pračku, myčku nádobí,
vysavač, žehličku, vrtačku, brusku, televizor, monitor, rádio, počítač, mobilní telefon a podobně, tak jej můžete předat právě jim.
Jedinou podmínkou přitom je, že každý takový vysloužilý elektrospotřebič musí být kompletní, nikoliv pouze jeho část.

Přístavba ZŠ a MŠ – multifunkční budova obce Předslav
Většina z Vás se již určitě doslechla, popřípadě z jednání Zastupitelstva obce zjistila, že jsme se rozhodli přistavět budovu ZŠ
a MŠ v Předslavi a vybudovat tak novou funkční část této stavby.
Bude zde pro děti ze školy i školky k dispozici nová místnost pro
cvičení, v místě dnešní knihovny vznikne úložný prostor a garáž
pro potřeby obce. Dále se v přízemí budovy bude nacházet místnost pro Poštu Partner, kancelář účetní a sklad tiskopisů. V patře
budovy bude zasedací místnost, která má zároveň sloužit i jako
místnost oddací, kancelář starosty obce, místostarosty obce a knihovna. Budova bude propojena se školou spojovací chodbou, kde
bude instalován výtah, aby obě budovy byly řešeny jako bezbariérové. Budova bude splňovat parametry veřejné budovy a bude
zabezpečena bezpečnostním systémem.
Na realizaci stavby jsme zažádali o dotaci Ministerstvo pro
místní rozvoj, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace a vyřizujeme všechna potřebná povolení před začátkem
stavby. V dubnu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Z důvodu zřízení staveniště v prostou okolo školy bude dočasně
přesunuta i autobusová zastávka u školy (veškeré informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem). V případě zájmu si na
internetových stránkách obce www.predslav.cz můžete v oblasti
„Obecní aktuality“, a to na stránce aktivované nabídkou „Multifunkční budova obce“, prohlédnout dispoziční řešení a grafické
návrhy vzhledu nové budovy.

Platby za vodu a poplatky ze psů nově
V minulých březnových dnech se ve Vašich schránkách začaly objevovat dopisy, které Vám letos poprvé přinášejí faktury
týkající se plateb za odebranou vodu z obecních vodovodů nebo
hrazení poplatků ze psů. Spolu s fakturou obsahují zmiňované
dopisy rovněž i informace o způsobu Vámi následně prováděné
úhrady doručených faktur. Pokud máte přesto nějaké nejasnosti,
obraťte se laskavě na obecní úřad, kde se Vám dostane patřičného vysvětlení ohledně možných způsobů platby, ze kterých si
pak vyberete ten, který Vám bude nejlépe vyhovovat.
Výše stanovené platby za odběr vody v roce 2018 se odvíjí
od množství odebrané vody v daném roce a jednotkové ceny
vody, stanovené na 19. zasedání ZO Předslav konaném dne
22.2.2018, tedy 17,75 Kč/m3 včetně DPH.
Co se pak týče hrazení poplatků ze psů, tak jejich výši stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Předslav číslo 1/2011 „O
místním poplatku ze psů“, kterou můžete najít i na internetových
stránkách obce, a to na adrese: http://predslav.cz/vyhlasky.html,
kde si ji (stejně jako další platné obecní vyhlášky) můžete otevřít
v jednom ze tří nabízených formátů – PDF, RTF nebo TXT.
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V souvislosti s touto vyhláškou upozorňujeme na několik důležitých faktorů. Jednak na ohlašovací povinnost, kdy je nutno
držení nového psa staršího tří měsíců vždy přihlásit. To se děje
na formuláři zvaném „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“, který je rovněž k nalezení na internetových stránkách obce. (Konkrétně na stránce dostupné z nabídky „Povinné údaje (106/99)“,
umístěné na levé straně úvodní stránky. Stránka, na kterou se pomocí oné nabídky dostanete, obsahuje sedmnáct vzestupně očíslovaných bodů a hledaný formulář naleznete spolu s dalšími u
bodu číslo 12. Přímá adresa vedoucí k tomuto formuláři pak je:
http://predslav.cz/texty/Form_PP.pdf .) Obdobným způsobem je
však každý držitel psa povinen oznámit rovněž i zánik své poplatkové povinnosti, tedy provést odhlášení psa v případě, když

dojde k jeho uhynutí nebo k jinému způsobu ukončení jeho držení (prodej, darování a podobně). K tomu je třeba použít formulář
nazvaný „Odhlášení psa“. (Ten lze najít na internetových stránkách obce na témže místě jako formulář pro přihlášení psa. Přímá
adresa k němu je: http://predslav.cz/texty/Form_OP.pdf ).
Vyhláška uvádí i situace, kdy jsou držitelé psů od poplatků
osvobozeni. V takových případech je však vždy nutno důvod k osvobození od poplatku řádně doložit. Například osoba se zdravotním omezením požadující osvobození od poplatku pro svého
vodícího či asistenčního psa, musí svůj stav doložit předložením
průkazu ZTTP. Obdobně držitelé loveckých psů musí zase doložit loveckou upotřebitelnost svého psa předložením „Potvrzení o
složení zkoušky psa z výkonu“.

Vzdělávání
ZŠ a MŠ Předslav
Termíny zápisů:
Zápis do ZŠ Předslav se bude konat
v pondělí dne 1.4.2019 od 13.00 do 16.00
hodin.
Zápis do MŠ Předslav se bude konat
v pondělí dne 6.5.2019 od 10.00 do 13.00
hodin.
S vedením školy se lze operativně domluvit i jinak.
Naplněnost třídy MŠ je 24 dětí, pokud
nejsou ve třídě zařazeny děti se zdravotním postižením. Pokud zřizovatel povolí
výjimku z tohoto počtu, může být třída naplněna do počtu 26 (maximální kapacita
našeho zařízení).
Přijímací řízení do mateřské školy je
určeno dětem předškolního věku zpravidla
od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti
od dvou let.

Pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou
pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ ve školním roce 2018/2019
Děti budou přijímány v tomto pořadí:
1. Dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
2. Dítě, které před zahájením školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku.
3. Dítě, které před zahájením školního roku dovrší tří let.
4. Dítě, které v průběhu školního roku dosáhne věku tří let.
Pozn.: Přednostně se přijímají k předškolnímu vzdělání děti ze školského spádového obvodu. Děti z jiných školských obvodů se přijímají pouze v případě nenaplněné kapacity.

V uplynulých měsících jsme se zaměřovali na důležitou oblast výchovy a
vzdělávání, a to problematiku EVVO (Environmentální výchova a osvěta). Příroda
je všude kolem nás a my si vážíme toho,
v jak zdravém životním prostředí můžeme
žít. Děti MŠ pozorují domácí i volně žijící
zvířata, poznávají různé ekosystémy.
Mladší žáci odlišují živočišné skupiny,
třídí živočichy i skupiny podle charakteristických znaků a ti nejstarší žáci již vnímají rozmanitost biotopů, vyhledávají informace a zajímavosti v encyklopediích,
internetových zdrojích i časopisech.
Čeká nás oslava Dne Země, školní výlety (kupříkladu do ZOO, do Koněpruských jeskyní), několik divadelních představení, turistický pochod. Rádi bychom
zkontrolovali námi vysázenou stromovou
alej u Třebíšova a navštívili myslivecký
spolek.
Mgr. Alena Kroupová – ředitelka

Historie
Čísla popisná v Makově – 12.
Čp. 16 – „u Kolářů“, před tím chalupa
Petlanská.
Také tato usedlost je jedním ze tří poddanských dvorů, uváděných v berním rejstříku Plzeňského kraje z roku 1379. V roce 1654 tuto usedlost držel Jiří Petlan a
pak jeho syn. Podle „Berní ruly“ měl J.
Petlan v roce 1654 6 strychů polí, osíval 2
strychy na podzim, 2 na jaře a 2 strychy
nechával ladem. Měl 4 potahy (povozničil), 2 krávy, 3 jalovice, 10 ovcí a 5 prasat. Před rokem 1713 se na čp 16 dostal
Matouš Brůha. Ten přešel z čp 13, kde
vrchnost odejmula 5 strychů a 1 věrtel pozemků pro plánovanou stavbu panského
hostince, blíže „Zpravodaj“ č. 46 z července 2018. Matouš Brůha přišel do Makova z Újezdce u Měcholup, kde se jeho
otec usadil po třicetileté válce na poplužním dvoře jako šafář. Když Řád sv. Jana
(Maltézáci), koupili 4. října 1696 panství
Měcholupy, kam Újezdec patřil, je v kupní smlouvě citován nedobrý stav panského
dvora v Újezdci. To byl hlavní důvod, že

se vrchnost rozhodla tento dvůr odprodat
a kolem roku 1700 jej koupil otec Matouše Brůhy i s částí pozemků. Celé hospodářství rozdělil na dvě poloviny a přidělil
je prvo a druhorozenému synovi, kteří pak
na nich hospodařili, nejmladší Matouš dostal peníze. Obě poloviny byly po nějakém čase opět spojeny do jednoho celku.
Když dvůr v Újezdci v roce 1930 koupil
Josef Ševčík (*14.2.1906 – †4.6.1961)
původem z Myslíva, náleželo k němu 43
ha pozemků. J. Ševčík byl veřejně velmi
aktivní. Za války pracoval v domácím odboji. V květnu 1946 byl zvolen za Klatovsko poslancem Národního shromáždění.
Také po únoru 1948 byl zapojen ve třetím
odboji. Jeho přesvědčení jej vedlo koncem dubna 1948 společně se svým švagrem, mlynářem Flosmanem z Mlýnského
Struhadla k emigraci do Francie. Roku
1951 přešel Ševčík do USA a v roce 1961
zemřel v Chicagu. Urna s jeho popelem
mohla být uložena do rodinné hrobky na
předslavském hřbitově až po listopadu
1989. To je ale již jiný příběh, pojďme se
vrátit k původnímu tématu.
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Podle soupisu z roku 1713 měl Matouš
Brůha 12 strychů a 2 věrtele polí, luk měl
na 1 ¾ vozu sena a ¾ vozu otavy, zahradu
½ věrtele, měl 2 voly, 2 krávy, 1 jalovici,
1 ovci a 1 prase. Matouš Brůha měl pozemky podle pomístných názvů v roce
1722: pole – na prostředním, za křížem,
zadní díl, k božím mukám, k silnici a za
pastuškou; louky – na prostředním, trávník a malá louka. 24. května 1723 při zápisu do pozemkové knihy k usedlosti patřilo: stavení se stájí a stodolou, 12 strychů a
2 věrtele polí, louky na 2 ¾ vozu sena a
zahrada ½ věrtele v celkové ceně 40 kop
grošů míšeňských, jenž bylo spláceno až
do roku 1768. Matouš Brůha a jeho nástupci měli povinnost robotovat a příst, t.j.
vypěstovat len nebo konopí ze 3 strychů2
a sepříst jej. Poddaní v rámci roboty vykonávali různé práce, nejen v místě svého
bydliště či v jeho okolí, ale byly to úkoly
mnohem a mnohem dále. Z těchto činností
mohu představit čtenáři jeden z řady
případů, na příklad: při robotním řízení
dne 14. září 1720 na vrchnostenském úřadě v Měcholupech bylo rozhodnuto, že

„měcholupský Vrabec (nyní Kanta) a makovský Touš se svými povozy včetně 4
chalupníků z Domažliček, povezou měcholupského šafáře Jana Vrabce a jeho
osobní věci do Prahy – Motola. Odtud
bude Jan Vrabec odeslán do Královic,
kde za šafáře býti má“.
Po Matoušovi Brůhovi převzal hospodářství Bartoloměj Brůha, který jej předal
v roce 1768 svému synovi Filipovi (*1737
– †1821) a jeho manželce Kateřině
(*1749 – †1796). Filip Brůha robotoval
podle nového robotního patentu ze srpna
1775 takto: 3 dny v týdnu po celý rok a
platil ročně 9 zl. a 55 kr. poplatků. Při
sčítání v roce 1775 měl Filip 38 roků a
Kateřina 26 let. Další sourozenci Filipa
byli: Jakub 35 let švec, Matouš 28 let kolář, bydlel u bratra Filipa, kde měl dědičný podíl a sedničku pro sebe, Jan 25 let
krejčí, toho času sloužil na vojně v pluku
hraběte Vallise a sestra Kateřina 30 let, ta
byla již provdána v Petrovicích.
Podle Josefovského katastru z roku
1785 patřily k čp 16 zahrádky: pod okny
14 1/6 × 5 1/6 , v louce 5 ⅓ × 3, za stodolou
15 ⅔ × 0,5 a 10 ½ × 2 sáhu. 18. září 1804
převedl Filip Brůha čp 16 na svého syna
Bartoloměje (*1777 – †1838) a jeho ženu
Rozárii (*1780 – †1840) rozenou Řeřichovou z Ostřetic, v celkové ceně 530 zl.
a 45 kr. konvenční měny. V této době bylo u usedlosti 9 jiter a 608 ⅓ sáhu2 polí,
louky 2 jitra a 989 5/6 sáhu2, zahrada 118 2/6
sáhu2 a pastvina 170 sáhu2. V roce 1837
byla stavební parcela čp 16 180 sáhů2
(Stabilní katastr). Roku 1838, když Bartoloměj zemřel, získala jeho podíl vdova
Rozárie a po její smrti roku 1840 pak 14.
dubna 1841 dědictví převzal syn Filip
(*1805 – †1872) s manželkou Marií
(*1817 – †1883) rozenou Křepelovou
z Třebíciny v ceně 445 zl. ve stříbře (konvenční měny). Filip Brůha byl chalupník a
kolář a před rokem 1850 postavil v Makově první kovárnu, k čemuž jej asi vedla
myšlenka, že různé jeho výrobky musí
okovat kovář... Později Filip postavil u
kovárny obytnou část a ta pak dostala čp
31. Když Filip Brůha roku 1872 zemřel,
převzal čp 16 jako dědictví syn Josef
Brůha (*1842 – †1894) se svojí manželkou Barborou (*1850 – †1892) rozenou
Boříkovou z Petrovic a to roku 1874. Čp
31 kovárna v ceně 659 zl. byla v roce
1873 zapsána vdově Marii Brůhové, která
v ní po nějaký čas bydlela se svojí mat-

Kultura
Z činnosti kulturní komise
V sobotu 15. prosince 2018 odpoledne
navštívilo Měcholupy hodně spoluobčanů.
Přišli na vánoční koncert do kaple sv.
Apoleny. Před kaplí vystoupili měcholupští seňoři a podávalo se pohoštění. V kapli
proběhl krásný koncert souboru Musica

kou, jež se dožila přes devadesát let svého
věku.
Po smrti Barbory Brůhové, jež zemřela náhle ve 42 letech, nechal vdovec
Josef Brůha na své náklady udělat nad
bývalým panským ovčínem (čp 36), u křižovatky cesty do Nedanic a Ptína a bývalé
cesty na cihelnu, železný kříž s kamenným
podstavcem. Po jeho stranách byly vysazeny lípy. Obě lípy byly před několika lety odstraněny, neboť byly postiženy hnilobou.
Josef Brůha se v roce 1893 znovu oženil s Marií (*1870) rozenou Vejvančickou
z Obytc a v roce 1894 zemřel. Až v roce
1898 převzal čp 16 syn Josef Brůha
(*1876 – †1923) spolu se svou ženou Marií (*1880 – †1957) rozenou Kodítkovou
z čp 7 v Makově. V roce 1923 bylo obytné stavení znovu, od základů vystavěno a
postavena nová kolna (při silnici). Po
smrti manžela převzala jeho podíl vdova
Marie a v roce 1926 se znovu provdala za
Emanuela Valdeckého (*1867 – †1948)
původem z Lovčic. V roce 1940 převzal
usedlost syn František Brůha (*1913 –
†1976) se svou ženou Marií (*1914 –
†1988) rozenou Peksovou z Bolešin. V lednu roku 1960 shořela stodola a v témže
roce v říjnu zemřel syn František Brůha
(*1941 – †1960) při motohavárii. V lednu
1967 se dcera Marie (*1946) provdala za
Josefa Šůse (*1944) z Obytc. V letech
1967 – 68 byl zbourán dřevěný srub a
klenutá brána na vstupu do dvora. Srub
byl postaven včetně sklepa pod ním v roce
1776.
V letech 1972 – 74 pak byla provedena modernizace bytového jádra a přistavěna veranda a p. Nyní v čp 16 žije starší
syn František s rodiči, mladší Josef se
přiženil do čp. 48 v Makově.
Čp. 31 – „u Kovářů“. Když Filip
Brůha z čp 16 získal stavební parcelu nynějšího čp 31, rozhodl se před rokem
1850 na ní postavit kovárnu. Do té doby
lidé chodili ke kovářům v okolí, nejčastěji
do Měcholup.
Prvním kovářem v kovárně byl pravděpodobně Jan Partingl z čp 3 v Makově.
Soudím tak proto, že v klatovské matrice
je v zápisu o křtu z roku 1849 uváděn Jan
Partingl, kovář z Makova jako kmotr. Po
nějakém čase postavil Filip Brůha u kovárny obytnou část a ta pak dostala čp 31.
Po smrti Filipa Brůhy v roce 1872 byla
kovárna v hodnotě 659 zl. v roce 1873

přepsána vdově Marii Brůhové, která v ní
po nějakou dobu bydlela se svojí matkou.
Marie Brůhová zemřela 22. ledna
1883 a ještě téhož roku čp 31 koupil Petr
Sedláček (*1845 – †1921) se svojí manželkou Annou rozenou Tomáškovou z čp
18 v Makově. Petr Sedláček pocházel také
z čp 18, kde ze narodil a pracoval v panské cihelně se svým otcem rovněž Petrem
Sedláčkem, který na čp 18 přišel z čp 8
v Makově. Oba Sedláčkové včetně matky,
která pocházela z čp 22 Vlasáková, bydleli v domku čp 18, který patřil k panské
cihelně a sloužil k bydlení zaměstnanců.
Když Petr Sedláček odešel z cihelny na čp
31, pracoval nadále pro vrchnost jako hajný. Kovářskou živnost v čp 31 provozoval
strýc Petra Sedláčka, Václav Vlasák z čp
22 v Makově. O tomto je i záznam ve farní matrice z roku 1895, kde je zmiňován
Václav Vlasák z čp 22 v Makově jako kovář v čp 31. Roku 1916 převzal čp 31 syn
Václav Sedláček a jeho žena Kateřina rozená Partinglová z čp 3 v Makově.
V roce 1932 dochází opět ke změně
majitele čp 31, kdy jej přebírá syn Emanuel Sedláček (*1892 – †1972) s manželkou Terezií, schovankou Jana Sedláčka
z čp 28 v Makově. Terezie se jmenovala
za svobodna „Doterová“.
Eman Sedláček celé stavení postupně
přestavěl a v roce 1956 – 57 postavil novou kovářskou dílnu, kterou jeho syn Václav vybavil četnými stroji a přístroji, takže jeho kovárna patřila v té době mezi
nejlépe vybavené kovárny v celém okolí.
Od února roku 1954 provozoval úředně
povolenou živnost „kovářství“ syn Václav
Sedláček (*1931 – †2006), který se vyučil
ve Kbele u kováře Lišky. Jeho otec vyučen nebyl.
V roce 1960 rozšířil E. Sedláček obytnou část zastavěním zahrádky a přestavěl
vnitřek. Zastavěnou zahrádku rozšířil směrem k silnici, kde po výstavbě nové silnice
v roce 1948 – 49 zůstal volný prostor. V roce 1961 se syn Václav oženil s Marií, rozenou Rozsypalovou z Domažliček. Po
smrti E. Sedláčka převzal čp 31 syn Václav Sedláček se ženou Marií (*1941). Asi
před 18 lety rozšířil obytný prostor syn
Václav půdní vestavbou. Nyní v chalupě
žije vdova Marie, s rodinou syna Václava.
Syn Václav má ještě dvě sestry.

Imperfecta. V rámci koncertu zahrála na
nově zrestaurované varhany několik skladeb p. Jana Marcinková Smolová, což
umocnilo jímavou vánoční atmosféru. Tyto varhany byly využity také při pouťové
mši 10. února 2019 tamtéž.
Členky kulturní komise pracují na přípravě vítání občánků, které se uskuteční

13. dubna 2019 v 10 hodin v sále hostince
v Makově. Na tuto akci zveme 20 nově
narozených dětí s rodiči a rodinnými příslušníky.
Už od podzimu loňského roku probíhají intenzivní přípravy na akci Obce
Předslav, konanou v Měcholupech, kde připravujeme na 8. června 2019 od 13 hodin
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pokračování
J. Š.

vzpomínkovou slavnost na počest 100.
výročí odhalení pomníku prezidenta T. G.
Masaryka, legionářů a padlých vojínů v 1.

světové válce. Už nyní vás všechny co
nejsrdečněji zvu, přijďte a užijme si příjemné odpoledne v Měcholupech.

Děkuji všem, kteří s námi spolupracují, a všem spoluobčanům přeji do jarního období hodně elánu a životní pohody
Anna Vlasáková

Různé
Informace z dění v obci:
Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů v obvodu naší obce proběhly počátkem roku u všech našich SDH (Makov,
Měcholupy, Němčice a Předslav) a stejně tak proběhla i výroční valná hromada okrsku. Svoji výroční členskou schůzi měly
rovněž i obě ZO Českého svazu včelařů a to v Němčicích i v Předslavi. Výroční valná hromada proběhla též u TJ Sokol Předslav,
svoji činnost za uplynulý rok zhodnotila i TJ Měcholupy a výroční schůze proběhla i u Mysliveckého sdružení Domažličky.
Ani letošní rok nebyl výjimkou v tom, že by v jeho úvodu neproběhlo období tanečních zábav a plesů. V obvodu naší obce se
jich i tentokrát uskutečnilo hned několik. 12. ledna uspořádali svůj ples dobrovolní hasiči z Předslavi, 2. března se uskutečnil
masopustní maškarní bál v Předslavi, kde se hned další den 3. března konal rovněž dětský maškarní karneval. 16. března měla ve
svém areálu ples Měcholupská zemědělská a.s. a 23. března zorganizovali v Makově svůj ples také naši zahrádkáři.
Obdobně jako v minulých letech proběhla u nás i letos Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika. Tentokrát již
podevatenácté vyšli mezi spoluobčany malí i velcí koledníci v rámci největší republikové dobrovolnické akce. V obvodu naší obce
probíhala tato sbírka v Němčicích, Třebíšově, v části Měcholup a v Předslavi. Částka, které bylo při ní letos celkem dosaženo,
byla opět o trochu vyšší něž v předchozím roce, neboť tentokrát činila 18 962,- Kč. Oblastní charita Klatovy všem dárcům i koledníkům srdečně děkuje za ochotu a pomoc.
9. března se uskutečnil v sokolovně v Předslavi florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 6 soupeřících týmů, zapsaných do startovní listiny pod nejrůznějšími názvy. Dle ohlasů zúčastněných se ale tento turnaj opět zdařil a všichni se těší na příští rok. Všem
přítomným pak za účast i pěkný sportovní zážitek děkuje TJ Sokol Předslav. A výsledné pořadí turnaje? 1. Zhýralci, 2. Noční
jezdci, 3. Mrkvouni, 4. TOI-TOI, 5. Kachny, 6. Lexa Team.

Výzva:
V kostele v Němčicích u Klatov se nacházejí unikátní varhany vyrobené v roce 1717
v dílně špičkového loketského varhanáře Johanna Leopolda Burkhardta.
Jedná se o movitou národní kulturní památku, na kterou hrál i Jakub Jan Ryba.
Nástroj je v současné době v žalostném stavu a čeká na své zrestaurování.
I Vy můžete pomoci tyto vzácné varhany zachránit prostřednictvím veřejné sbírky, jež má
zřízený zvláštní účet č. 210 143 79 64/2010. Jsou na něm viditelné údaje o názvu účtu
přispívajícího dárce i detaily o transakci. Zasláním finančních prostředků na účet sbírky
vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním těchto informací. Transparentní účet můžete sledovat na odkazu: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101437964.
Pokud byste chtěli přispět na záchranu vzácného nástroje a současně si přejete zůstat
v anonymitě, můžete vložit příspěvek přímo do pokladny Spolku.
V takovém případě, prosím, kontaktujte Spolek na záchranu němčických varhan, z. s.,
Němčice 7, 339 01 Klatovy.
Tel.: 607 243 898
Mail: nemcicke.varhany@gmail.com; www.nemcickevarhany.webnode.cz;
https://cs-cz.facebook.com/nemcicke.varhany/
Za jakoukoli formu podpory Vám ze ♥ děkují němčické varhany a Spolek na jejich záchranu.

Pozvánky:

Vážení přátelé
srdečně jste zvání
k velikonoční bohoslužbě.
Mše svatá se v chrámu
sv. Jakuba většího v Předslavi
uskuteční o velikonočním pondělí
dne 22. dubna od 16:00
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Vážení spoluobčané, jste srdečně zváni
v sobotu 4. května 2019 na

Kulturně společenské odpoledne
pořádané u příležitosti

100. výročí založení Sokola
v Předslavi
které se uskuteční od 15.00 hodin
ve zdejší sokolovně
Je připraven zajímavý program, který bude
zakončen vystoupením harmonikářů.
Večer vystoupí hudební skupina Turbo revival

Přijďte s námi oslavit toto významné výročí
a užít si příjemné odpoledne
Srdečně Vás zve Sokol Předslav

TJ Sokol Předslav oznamuje,
že dne 8. května 2019 uspořádá

další ročník místního pochodu.
Tentokrát se vydáme na cestu

„Okolo Předslavi“
Přijďte v 8:30 k místní sokolovně
a vydejte se na pochod s námi
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NOC KOSTELŮ
proběhne
v pátek 24. května 2019
v kostele

Nanebevzetí Panny Marie
v Němčicích
18:30 - 18:50 Hudba autorů barokních i soudobých v podání žáků klatovské ZUŠ Josefa Kličky
18:50 - 19:10 Prezentace o unikátních historických varhanách pocházejících z roku 1717
19:10 - 19:30 Sborový zpěv - Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
19:30 - 19:40 Spolek na záchranu němčických varhan, z. s. a jeho aktuální činnosti směřující
k záchraně vzácného nástroje
19:40 - 20:30 Komentovaná prohlídka kůru a varhan + veřejná sbírka na obnovu němčických
varhan spojená s květinovou miniburzou a drobným občerstvením
20:30 - 20:35 Ukončení Noci kostelů 2019

TJ Sokol Předslav Vás zve

na divadelní představení hry

DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES
aneb
ZAPOMENUTÝ ČERT

které Vám sehraje Ochotnické divadlo Bolešiny
Představení se uskuteční v sobotu 25. května 2019 od 18:00
na jevišti sokolovny v Předslavi

Zahájení nové sezóny v areálu
Letního amfiteátru v Makově
se uskuteční v sobotu 1. června 2019
Součástí tohoto zahájení bude jednak zábavní odpoledne
pro děti a večer pak opět promítání filmové pohádky
o programu a přesném termínu jeho zahájení budete včas
informováni formou plakátů a obecním rozhlasem
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Obec Předslav pořádá na počest
100. výročí odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka,
legionářů a padlých vojínů v 1. světové válce
v sobotu 8. června 2019 od 13.00 hodin v Měcholupech

VZPOMÍNKOVOU
SLAVNOST
Program:

13.00–15.30 Sad Národní svobody
Zahájení
Hudební vystoupení souboru Fialky ZUŠ Klatovy
Střípky z historie 1. část – Ing. Václav Zíka
Taneční vystoupení souboru Šumava – Česká beseda
Střípky z historie 2. část – Ing. Václav Zíka
Sázení lip a zdravice hostů
Hudební vystoupení souboru Šumava

15.30 Areál místního koupaliště
Pohoštění

16.00–22.00 Areál místního koupaliště
Hudební produkce skupiny Orion

16.30 Kaple sv. Apoleny
Informace restaurátora pana Josefa Poukara o opravě varhan
Koncert: Jan Verner – trubka, Pavel Verner – violoncello,
Vladimír Roubal – varhany

18.00 Kaple sv. Apoleny
Mše svatá – celebruje Mons. Mgr. Josef Žák

15.30–20.00 Obecní budova
Výstava dobových materiálů

Pořadatelé zvou širokou veřejnost k návštěvě této vzpomínkové slavnosti
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